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Lillestrøm, 6. juni 2014 

SLF Lillestrøm og omegn etterlyser bedre sykkelparkering ved Romerike 

Helsebygg! 

SLF Lillestrøm og omegn har blitt kontaktet av lokale syklister med arbeidsplass på NAV Skedsmo på 

Romerike Helsebygg. Syklistene klager over manglende/ dårlige sykkelparkeringsplasser. Vi vet også 

at det har vært en del hærverk og tyveri av sykler både utenfor Helsebygget og nede i garasjen. 

Syklistenes Landsforening (SLF) er en landsomfattende, ideell organisasjon som arbeider for mer og 

tryggere sykling – både nasjonalt og lokalt. Lokallaget SLF Lillestrøm og omegn er høringsinstans i 

Skedsmo kommune og har følgende satsingsområder 

 Sykling som folkehelse og miljøtiltak 

 Å fremme barn og sykling 

 Å fremme vintersykling 

Det er godt dokumentert at økt sykling gir bedre helse, folkehelse og miljø - samt samfunnsøkonomisk 

gevinst. Hovedplanen for sykkelbyen i Skedsmo kommune har følgelig som mål å ta den framtidige 

transportveksten med gange, sykkel og kollektivreiser ved å øke sykkelandelen i kommunen til 14 %. 

Gode sykkelparkeringsplasser får i denne sammenheng stor betydning, fordi enhver sykkeltur starter 

og ender med en parkert sykkel! Med andre ord finnes det en direkte sammenheng mellom omfanget 

av sykkeltrafikken, antall parkerte sykler og behovet for sykkelparkeringsplasser. Selvfølgelig kan 

sykler parkeres på egen støtte eller lent mot lyktestolper, gjerder osv. Men det er mange gode grunner 

til å etablere egne sykkelstativer. Gode sykkelstativer sikrer at parkerte sykler står ordentlig og sender 

et klart signal om at sykling er en ønsket aktivitet. Overdekkede sykkelstativer vil holde sykkelen tørr 

og tyverisikrede/ overvåkede sykkelstativer minsker risikoen for tyveri.  

Det er godt med parkering - både utendørs og innendørs, leser vi på nettsiden til Romerike helsebygg. 

Men dette gjelder vel biler… Vi mener at landets ”beste helsebygg” i landets ”beste sykkelby” 

fortjener landets ”beste sykkelparkeringsplasser”! Her er det mye som kan bli bedre – ved hjelp av 

rimelige hastetiltak som gir rask forbedring av dagens situasjon og/eller mer omfattende tiltak som f 

eks strømkontakter til elsykler. Ta gjerne kontakt med oss for å få konkrete anbefalinger! 

Mvh 

Styret i SLF Lillestrøm og omegn* 

www.syklistene.no/lillestrom 

* brevet er godkjent uten underskrift og ekspedert kun per mail 

 

Vedlegg: Bilder av sykkelparkeringsplasser i og utenfor Romerike helsebygg 
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VEDLEGG: SYKKELPARKERING VED ROMERIKE HELSEBYGG (JUNI 2014) 

 

     

  

  


